Chojnów 15 maj 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych
dotyczących zadania pn. „Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w
Chojnowie”.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Należy dokonać rozbiórki komina ceramicznego znajdującego się przy Przychodni Rejonowej
w Chojnowie (od strony podwórza), zgodnie z projektem rozbiórki oraz pozwoleniem na
rozbiórkę stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Komin murowany w przyziemiu posiada przekrój 117x130 cm dla czterech dolnych
segmentów średnio 270 cm każdy i o przekroju 80x80 cm dla trzech górnych segmentów o
wysokości segmentu średnio 245 cm każdy.
Odległość komina od ściany budynku 4,50 m; od parkingu przychodni 5,00 m.
Rozbiórka może być prowadzona w dni wolne od pracy przychodni oraz w piątki od godz.
14.00 w pozostałe dni parking przychodni musi być dostępny dla personelu i pacjentów.
Należy usunąć gruz, uzupełnić brakujący grunt po usuniętych fundamentach, wyrównać i
posprzątać teren, nanieść 10 cm humusu i obsiać teren trawą.
2. Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o
możliwości rozpoczęcia rozbiórki, jednak nie później niż do 31.08.2020 r.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
3.1 Kryteria oceny i ich znaczenie:
cena oferty – 100%
3.2 Sposób dokonania oceny ofert i przydzielenie punktów:
W celu przydzielenia punktów w kryterium cena należy ustalić ofertę o najniższej cenie i
przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 100 pkt, pozostałym wykonawcom przydzielić punkty na
podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej
oferty wg wzoru:
cena najniższa
ilość punktów = ------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty
Cena będzie ryczałtem i nie ulega zmianie do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz dołączoną dokumentację określi
cenę ryczałtową brutto, za jaką wykona w sposób kompleksowy całe zamówienie.
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające
zarówno z dokumentacji jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte, a konieczne
dla osiągnięcia zamierzonego celu.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Przychodnia Rejonowa w Chojnowie 59-225 Chojnów ul.
Legnicka 12, pokój nr 22 do 08 czerwca 2020 roku do godz. 1000.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:
Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie
5. Termin i warunki płatności:
1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą po wykonaniu przedmiotu
zamówienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru
przedmiotu umowy.
3. Płatność dokonana będzie w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury wraz z
protokołem odbioru.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Bolesław Jakubiak
7. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który dysponuje potencjałem technicznym i
osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. kierownik budowy
musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami
Prawa budowlanego, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zażąda od wybranego Wykonawcy
kserokopii uprawnień budowlanych i kserokopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do
izby zawodowej.
8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, informuję że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rejonowa w Chojnowie.
b. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego.
c. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa Pzp”.
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia.
e. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
f. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
g. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
sprostowania danych Pani/Pana dotyczących.
h. Nie posiada Pani/Pan prawa do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
prawa do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących i prawa sprzeciwu do

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Dokumenty wymagane wraz z ofertą od wykonawców:
- wypełniony formularz ofertowy
- wypis z CEIDG lub KRS
- oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
Bolesław Jakubiak – kierownik Przychodni
…………………………………………………………………………………………
Podpis kierownika Zamawiającego
Załączniki:
1. Pozwolenie na rozbiórkę komina
2. Projekt rozbiórki komina
3. Wzór umowy

………………………………………………..

……………………………………………

………………………………………………..

(miejscowość i data)

………………………………………………..
………………………………………………...
(dane składającego ofertę , tel. kontaktowy)

Formularz ofertowy
Składamy ofertę na zadanie pn. „Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni
Rejonowej w Chojnowie”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w treści zapytania
ofertowego za cenę ryczałtową brutto w wysokości:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, że:
1. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
3. Akceptujemy warunki, sposób rozliczania i płatności za przedmiotowe zamówienie opisane w
zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny i osobowy niezbędny do realizacji
zamówienia.

Do oferty załączam:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………

……………………………………………………………………………….
(Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka)

(projekt umowy)
Umowa Nr ………………..
zawarta dnia ………………….. w Chojnowie
pomiędzy
Przychodnią Rejonową w Chojnowie ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów reprezentowaną przez
Bolesława Jakubiaka – kierownika przychodni
zwaną dalej „Zamawiającym”
a ………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zarejestrowanym……………………………posiadającym NIP…………………………REGON……………………..
została zawarta umowa o treści następującej:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do rozbiórki komina ceramicznego przy
Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej 12, na działce nr 212/10; obręb 0004
Chojnów - miasto, zgodnie z opracowanym przez mgr inż. Piotr Gurlaga projektem rozbiórki i
uzyskanym przez Starostwo Powiatowe w Legnicy pozwoleniem na rozbiórkę. (Decyzja nr 32/18 znak
AS.6741.23.4.2017.AO z dnia 19.01.2018 r.).
2. W zakres robót wchodzi:
1/ Zabezpieczenie miejsca rozbiórki w sposób określony w projekcie budowlanym.
2/ Rozebranie komina.
3/ Rozbiórka fundamentów.
4/ Niwelacja i uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych.
5/ Wywóz materiałów z rozbiórki.
Na wykonanie rozbiórki wydane zostało przez Starostę Legnickiego pozwolenie na rozbiórkę, dlatego
tez funkcję kierownika budowy (rozbiórki) należy powierzyć osobie posiadającej stosowne
uprawnienia, w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
§2
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
………………….. zł + VAT. słownie: ( ……………………………………………….. + VAT )
2. Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas obowiązywania umowy i nie będzie
podlegała zmianom (nie przewiduje się rewaloryzacji ceny). Cena określona przez Wykonawcę jest
ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego i powinna uwzględniać wszystkie
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania robót o których mowa w § 1
ust.1, posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
2.Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe prowadzenie robót, zapewnienie
warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na terenie
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rozbiórki. Przy realizacji umowy, ponosi wszelką odpowiedzialność cywilno – prawną, za ewentualne
szkody wyrządzone osobom trzecim.
§5
1. Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo
realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców)
do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i
przedstawić umowę regulującej ich współpracę.
4. Wykonawca zamówienia, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca
przedkłada Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpis
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
5. Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki do głównej umowy.
6. Umowy o podwykonawstwo muszą zgodne z postanowieniami umowy podstawowej.
7. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci
fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że
Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem
zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).
§6
1.Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.
2.Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich
zakończenia.
§7
1.Jako koordynatorów realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
Bolesław Jakubiak – kierownik Przychodni
2. Wykonawca ustanawia kierownika rozbiórki w osobie ………………………………………………………
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w
przypadkach:
1/ Zmian ogólnych:
a)zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej,
b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2/ Zmian wpływających na termin wykonania umowy:
a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to
wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jest efektem działania siły wyższej lub
przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy.
3/ Zmian wpływających na wynagrodzenie:
a) możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i
usług (VAT).
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§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy i jej załączników mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem przedmiotu umowy strony mogą zwrócić się o
rozstrzygnięcie do Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie pn.:
„Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie”
Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….
Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy usługi, który uczestniczył w wykonywaniu zadania
w okresie od daty rozpoczęcia usługi do ………………….

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:
Zakres
wykonywanych Nr faktury
usług

Wartość
faktury
brutto

Data
wystawienia

Termin
płatności

Fakturę
zapłacono /
nie zapłacono

Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas
wykonane w ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić
żadnych kwot od Zamawiającego.

Data ………………………………….

……………………………………….
Podpis podwykonawcy
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